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Е С Е Ј И

РАЈ НА ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ

О ВУ КО ВОМ „РЈЕЧ НИ КУ” И ОКО ЊЕ ГА*

САЖЕТАК: У ра ду се го во ри о ме то до ло ги ји из ра де Ву ко вог 
Рјеч ни ка, о кон цеп ци ји и са др жа ју овог де ла на осно ву све до чан
ста ва ко ја су о Рјеч ни ку оста ла у пред ме ти ма из Ву ко ве за о став
шти не ко ји се чу ва ју у Му зе ју Ву ка и До си те ја у Бе о гра ду. По ла зи 
се од чи ње ни це да се у тим пред ме ти ма огле да Ву ков по глед на 
свет ко ји је пре сли кан у Рјеч ни ку. Ин спи ра ци ју за ова кав при ступ 
Ву ко вом Рјеч ни ку пру жи ла је из ло жба Срп ска лек си ко гра фи ја од 
Ву ка до да нас, ко ја је би ла ор га ни зо ва на у Га ле ри ји на у ке и тех ни
ке СА НУ, од 15. ав гу ста до 7. сеп тем бра 2018. го ди не. Из ло жба је 
по чи ва ла на пре пли та њу по ру ка ко је но се пред ме ти, на јед ној стра
ни, и реч нич ки текст, на дру гој. 

КЉУЧНЕРЕЧИ: Вук Ка ра џић, Рјеч ник, лек си ко гра фи ја, реч
ни ци, срп ски је зик.

Пред ме ти из Ву ко ве за о став шти не као кон текст  
ко ји је из не дрио „Рјеч ник”

Ка да смо до би ли за да так да ор га ни зу је мо из ло жбу реч ни ка 
Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас1, ко ле га Не над Ива но вић 
и ја смо се пр во упу ти ли у Му зеј Ву ка и До си те ја да би смо иза
бра ли екс по на те у ве зи са Ву ком и Ву ко вим Рјеч ни ком ко је би смо 
из ло жи ли. Не над Ива но вић је по нео књи жи цу Опис ства ри из 

* Овај рад је за сно ван на пре да ва њу одр жа ном у Ма ти ци срп ској 22. ја нуа
ра 2019. го ди не.

1 Из ло жба реч ни ка Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас би ла је пра те
ћа ма ни фе ста ци ја XVI ме ђу на род ног кон гре са сла ви ста (Бе о град, 20–27. VI II 
2018). Тра ја ла је од 15. ав гу ста до 7. сеп тем бра 2018. го ди не у Га ле ри ји на у ке и 
тех ни ке СА НУ. Ау то ри из ло жбе били су Рај на Дра ги ће вић и Не над Ива но вић, 
а ди зај ни ра ли су је Оза ри ја Мар ко вић и Не бој ша Ва си ље вић.



43

за о став шти не Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, ко ју је 1900. го ди не 
об ја вио Срп ски Кра љев ски На род ни Му зеј.2 Чи та ју ћи тај спи сак, 
ула зи мо у Ву ко ву сва ко дне ви цу, а ти ме и у ши ри кон текст при че 
о Ву ко вом ра ду, па и о Рјеч ни ку. Кроз це ло ово пре да ва ње про вла
чи ће се спи сак ства ри из Ву ко ве за о став шти не, као по ка за тељ, до
каз или илу стра ци ја оних чи ње ни ца ко је по себ но же ли мо да ис так
не мо. Вук је на зи до ви ма сво га беч ког до ма имао ли то гра фи је или 
сли ке чла но ва сво је по ро ди це, и то не из не на ђу је, али из да на шње 
пер спек ти ве из гле да нео бич но да су Ву ко ве зи до ве кра си ли и на 
ба кру ре за ни ли ко ви Ћи ри ла и Ме то ди ја, ли то гра фи са ни лик Пе тра 
II Пе тро ви ћа Ње го ша, лик Кра ље ви ћа Мар ка, ба кро рез на ко ме је 
Пле ме Ју го во (Југ Бог дан и де вет Ју го ви ћа), у ба кру ре зан и ли то
гра фи сан лик ца ра Ду ша на, лик кне за Ла за ра, лик Ка ра ђор ђев, лик 
Ђу ре Да ни чи ћа, лик До си те ја Об ра до ви ћа. Ја сно је ка кав је жи вот 
мо рао во ди ти Вук и ко ја су га на че ла пред во ди ла док су га са зи до
ва посматралe и во љу му уливалe ове исто риј ске лич но сти. Ме ђу 
пред ме ти ма ко ји су за њим оста ли на ла зе се и (на во ди мо на зи ве 
пред ме та она ко ка ко су по бро ја ни у Опи су ства ри...): гу сле про сте, 
гу сле бо ље из ра ђе не, двој ни це, пет раз ли чи тих фру ла, ви сок фес 
му шки, оби чан фес му шки, дал ма тин ска ка па, цр но гор ска ка па, 
све ћа са па ра сто са кне зу Ми ха и лу, цр ве не ву не не ру ка ви це укра
ше не пла вом, жу том и цр ном ву ном, цр теж цр ном кре дом на бе лој 
хар ти ји [почетнички рад; ваљ да Ву ко ва си на Са ве (1820–1837). 
На цр тан је ма ли грозд са јед ним ви но вим ли стом на ко ме сто ји 
лептир]. Ето, то је био Ву ков жи вот. И то је кон текст ко ји је из не
дрио Рјеч ник. Ње гов са др жај је у пу ном скла ду са ам би јен том ко ји 
је сва ко днев но окру жи вао Ву ка.

Ско ро ни је дан од ових пред ме та ни је се на шао на из ло жби о 
срп ској лек си ко гра фи ји, осим фе са, али је сте Ву ков при бор за пи
са ње, пут на тор ба, на о ча ре, џеп ни сат и, на рав но, Ву ков руч ни при
ме рак Рјеч ни ка. За по тре бе из ло жбе по зајм љен је из Би бли о те ке 
СА НУ, али је дан од при ме ра ка из 1818. и је дан из 1852. са чу ван је 
и у Ву ко вој за о став шти ни, а ова ко је опи сан руч ни при ме рак Рјеч
ни ка из 1852. го ди не (Опис ства ри, 57–58): 

Овај при ме рак реч ни ка од штам пан је на влаш на ли сто ви ма 
сред ње че твр ти не да би са стра не сту ба ца има ло ме ста за бе ле шке 
и до пу не. Ра ди ових бе ле жа ка и до пу на умет нут је по сле сва ког 
штам па ног ли ста по лист чи сте пи са ће хар ти је. Бе ле жа ка и до пу на 
има и по ред сту ба ца и на по себ ним ли сто ви ма ис пи са ним Ву ко вом 

2 Опис ства ри из за о став шти не Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, Срп ски 
Кра љев ски На род ни Му зеј, Бе о град 1900.
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ру ком. Реч ник је ра ди лак шег ру ко ва ња њи ме по де љен на две за
себ не и уко ри че не књи ге. Пр ва књи га об у хва та део реч ни ка до 
стра не 377. на ко јој се за вр шу је пи сме М, а по чи ње Н. Дру га књи
га са др жи оста так до стра не 850. за кључ но, ко јом се реч ник за вр
шу је. Ис под за вр шет ка сто ји ис пи са но пе ром: У ово ме рјеч ни ку 
има ри је чи на број све га 47.427.

Овај опис руч ног при мер ка Ву ко вог Рјеч ни ка ука зу је нам на 
је дан од на чи на Ву ко вог ра да на овом де лу, а уве ра ва нас и у то да 
Вук ни је имао на ме ру да се за у ста ви на дру гом из да њу, већ је, на 
сли чан на чин као што је до пу ња вао пр во из да ње из 1818. го ди не, 
бо га тио и дру го из да ње из 1852.

Мар ги не Ву ко вог руч ног при мер ка „Рјеч ни ка” (1818)

Има ли смо при ли ке да иш чи та мо не ке Ву ко ве за пи се са мар
ги на Рјеч ни ка из 1818. го ди не и да их про ве ри мо у из да њу из 1852. 
го ди не. Тај кон такт са Ву ко вим ме то до ло шким по ступ ком уз бу
дљив је и нео бич но ин фор ма ти ван. У пи та њу су стра ни це 317–318 
и 319–320 Ву ко вог руч ног при мер ка Рјеч ни ка из 1818. го ди не. Из
не ће мо не ко ли ко за па жа ња са тих стра ни ца.

1. Умет нуо је то по ним Ко ви ља ча, ко ји ни је био об ра ђен у 
пр вом из да њу Рјеч ни ка, иа ко је Ко ви ља ча уда ље на од Тр ши ћа око 
15 км. Не ма сми сла кон тро ли са ти шта је уне се но у Рјеч ник, а шта 
ни је, а још ма ње има сми сла ана ли зи ра ти због че га је то та ко, јер 
не ма пра ви ла. Вук је на мар ги на ма руч ног при мер ка сво јом ру ком 
ис пи сао ле ген ду о овој ба њи. Це ла та Ву ко ва бе ле шка са мар ги не, 
од ре чи до ре чи, пре штам па на је у дру гом из да њу Рјеч ни ка. Ово 
нас уве ра ва да је Вук за и ста на тај на чин про ши ри вао свој Рјеч ник.

2. На мар ги ни сто ји и од ред ни ца Ко за лац, ко ју је Вук де фи
ни сао овим ре чи ма: не ка ква тра ва. У дру гом из да њу Рјеч ни ка 
уве ра ва мо се да је за и ста унео ову реч, али је про ши рио реч нич ки 
чла нак, па је као основ но зна че ње на ве де но у плу га она гре ди ца што 
са ста вља гре дељ и плав, а не ка ква тра ва је по ста ла де фи ни ци ја 
се кун дар ног зна че ња. То зна чи да су об ра де ко је су ни ца ле на 
мар ги на ма пр вог из да ња до би ја ле про ши ре ње и да се Вук ни ка да 
ни је за до во ља вао и за у ста вљао у до пу ња ва њу. Та ко ђе је ин спи ра
тив но због че га је Вук до пу нио реч нич ки чла нак ко лач фра зе о ло
ги змом Ни је се на дао та квом ко ла чу (на мар ги ни) и Ни је сам се 
на дао то ме ко ла чу (у Рјеч ни ку из 1852. го ди не). Мо жда му се чи
ни ло да су из ре ке ис ка за не у пр вом ли цу екс пре сив ни је не го у тре
ћем ли цу. 
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3. На мар ги на ма је за пи са на и јед на на род на из ре ка: Као да 
га је ђа во у ко зи (или у ко зјем ро гу) гра дио! У дру го из да ње уве де ни 
су ко зји ро го ви као по себ на од ред ни ца, али, из не ких раз ло га, ова 
из ре ка ни је уне се на ни у реч нич ки чла нак о ко зи, а ни у онај о ко
зјим ро го ви ма. По ста вља се пи та ње ко ли ко још има не ис ко ри шће ног 
ма те ри ја ла ис пи са ног на мар ги на ма руч них при ме ра ка реч ни ка или 
у дру гим Ву ко вим ру ко пи си ма ко ји ни је до жи вео све тлост да на.

4. Оче ки ва ло би се да ће Ву ков жи вот у Бе чу ути ца ти на из
бор лек си ке ко јом је до пу ња ва но дру го из да ње и да ће у ње му би ти 
ви ше лек си ке ко ја је у ве зи са ур ба ним жи во том. Ме ђу тим, бе ле
шке на мар ги на ма нас раз у ве ра ва ју. На при мер: ко за лац – не ка ква 
тра ва; ко зош – ма то ри ко зош, рек не се ста ру чо е ку; ко ждер – кад 
у про ље ће уда ри ме ћа ва те по лип ше сто ка. Као да га је ђа во у ко зи 
(или у ко зјем ро гу) гра дио. Ни је се на дао та квом ко ла чу. Ја му не 
спре мам ко ла ча. Да зла ко ла ча!

5. По зна то је да је Ко пи тар по ма гао Ву ку у пре во ђе њу Рјеч
ни ка на не мач ки и ла тин ски је зик. Че сто се ка же да је Ко пи тар 
ко а у тор тог реч ни ка. Ипак, на осно ву пи са ма, чла на ка и дру ге 
до ку мен та ци је ко ју је Го луб До бра ши но вић об ја вио у књи зи Ко
пи тар и Вук (1980), мо же се ви де ти да Ко пи тар ни је пи сао ни ти 
раз ми шљао о Рјеч ни ку као за јед нич ком по ду хва ту и ни је пи сао о 
ње го вој из ра ди у пр вом ли цу мно жи не. И за са мог Ко пи та ра Рјеч
ник је био и остао Ву ко во де ло. По ста вља се за то пи та ње да ли је 
и Вук пре во дио срп ске ре чи на не мач ки и ла тин ски. Из гле да да је 
не ке де фи ни ци је, бар оне ти пи зо ва не, сâм пи сао на не мач ком и 
ла тин ском је зи ку. На мар ги на ма, та ко, чи та мо Ву ко вом ру ком 
ис пи сан текст: Ко виљ ка, f. Fra u en na me, no men fe mi nae.

Ипак, Ко пи та ро ва по моћ би ла је не спор на и ве ли ка. Је дан од 
по ка за те ља те са рад ње је су тзв. Ву ко ве играч ки це или спра ви це 
ко је су са чу ва не у Ву ко вој за о став шти ни и ко је су би ле пред ста
вље не на из ло жби Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас. На ша 
пу бли ка, по себ но ђа ци, ду го су се за др жа ва ли пред Ву ко вим 
играч ки ца ма. А ево при че о њи ма. За ми сли мо сли ку ко ју, 1816. 
го ди не, Вук опи су је у пи сму Му шиц ком. Сва ке ве че ри од шест до 
осам Вук и Ко пи тар се де у Бе чу и пи шу реч ник, тј. Ко пи тар по ма
же Ву ку да при ку пље не ре чи са срп ског је зи ка пре ве де на не мач
ки и ла тин ски. Вук, се ља че из Тр ши ћа, ко је је у Рјеч ни ку опи са ло 
свој тр шић ки жи вот, се љач коза на тлиј скорат нич ки, и Ко пи тар, 
Сло ве нац из Бе ча – ти су сре ти би ли су су дар две ци ви ли за ци је, 
два уни вер зу ма: ори јен тал ног, си ро ма шног, ого ље ног, на род ног, 
на јед ној стра ни, и беч ког, бо га тог, от ме ног, на дру гој. Вук не зна 
до бро не мач ки, а тре ба да об ја сни угла ђе ном Ко пи та ру шта зна че 
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ре чи ко је је за пи сао у реч ни ку да би их овај пре вео на не мач ки и 
ла тин ски. Ка ко да му об ја сни зна че ња ре чи за све оне алат ке, 
оруж ја и ору ђа ко ја су део тр шић ке сва ко дне ви це, а о ко ји ма го спо
дин Ко пи тар не ма чак ни пред ста ву? Оче ки ва ло би се да ће Вук 
од у ста ти од пре во да. Али ни је та ко би ло. У лу дом, не за ми сли вом 
за но су, Вук де ље те пред ме те од др ве та ка ко би их по ка зао Ко пи
та ру и ка ко би му об ја снио че му слу же. Из ово га се ви ди ко ли ко 
је сна жна би ла Ву ко ва мо ти ва ци ја.

О тим играч ки ца ма и њи хо вој уло зи пи сао је Ми о драг По по
вић у свом Пам ти ве ку3, а за пис о њи ма про на ла зи мо и у шти ву од 
ко јег смо кре ну ли и око ко га се вр ти овај рад, а то је Опис ства ри 
из за о став шти не Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. Под бро јем 72 
сто ји:

Пе де сет и шест ко ма да сит них од шим ши ро ви не ра зних спра
ви ца, раз не вр сте. Зби р ка ова сит них угле да за игру или по у ку, са
др жи спра ве по љо при вред не (ашов, гра бу ље, се ки ру, ко ли ца, ле
стви це, цр та ло и др.), за на тли ске (фу рун џи ске ло па те, згр та ло угље
на и пе пе ла, ла ђар ске ча кље и др.) и во је не (пу шке, са бље, кра ће и 
ду же но же ве, ко пља, бу здо ва не, за ста ве и др.). Од по не ких угле да 
има по два при мер ка, али ра ди из на ша ња из ве сних раз ли ка у кро ју 
и об ли ку спра ве. Та ко н. пр. има углед са бље, ши ро ке и уза не, пу
шке са ма њим и ве ћим кун да ком и т. п. Спра ви це су до ста про сто 
ре за не. Ме ђу њи ма има и углед де бе ле и тан ке пи саљ ке (олов ни це). 
Ду жи на им се кре ће из ме ђу 7 и 8 cm. Спра ви це се чу ва ле у јед ној 
про стој ку ти ји ко ја је гра ђе на од де бе ле хар ти је, а пре ву че на та њом 
и хра па вом хар ти јом зе ле не бо је; а сад је ра ди гле да ња ве ћи број 
спра ви ца утвр ђен за цр ну де бе лу хар ти ју. 

И ови по да ци о спра ви ца ма та ко ђе го во ре о ме то до ло ги ји на
стан ка Ву ко вог Рјеч ни ка.

Ву ко ви за пи си на це ду ља ма и хар ти ја ма

На из ло жби смо по ка за ли и број не Ву ко ве за пи се, ис пи са не 
на це ду ља ма или ли сто ви ма па пи ра. Че сто су иви це тих хар ти ја 
би ле кри ву да ве, оште ће не, па се чи ни као да је Вук сва ки ми ли
ме тар сва ког пар че та хар ти је ко ји му је пао под ру ку ис пи си вао 
ре чи ма, де фи ни ци ја ма, на по ме на ма и као да је Рјеч ник на ста јао и 
ши рио се увек и сву да, то ком це лог Ву ко вог жи во та. А та ко је и било. 

3 Ми о драг По по вић, Пам ти век. Срп ски Рјеч ник Ву ка Ст. Ка ра џи ћа, За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1983.
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Те хар ти је, це ду ље, за пи си чу ва ју се у Ар хи ву СА НУ. Не би их 
би ло до вољ но са мо пре ку ца ти ако же ли мо да са чу ва мо све сло је ве 
њи хо ве ин фор ма тив но сти. Све до чан ство о из у зет ној, не сва ки да
шњој Ву ко вој енер ги ји кри је се у тим ис кр за ним ха р ти ја ма, ис ко
ри шће ним бе ли на ма, ве р ти кал ним и хо ри зон тал ним ис пи си ма, 
ма њим и ве ћим сло ви ма, пре цр та ва њи ма и до пи си ва њи ма, фле ка ма 
од ма сти ла, де бе лим и тан ким тра го ви ма ви ше или ма ње за ре за не 
гра фит не олов ке...

Вук и сло вен ски свет

По ла ко пре ла зи мо на са др жај Рјеч ни ка, али се још увек кре
ће мо и у окол но сти ма ње го вог на стан ка, о ко ји ма раз ми шља мо 
док чи та мо спи сак ства ри из Ву ко ве за о став шти не. На и ме, јед на 
ра чу ни ца проф. Бо го љу ба Стан ко ви ћа од је ку је у по за ди ни ка да 
год се го во ри о уло зи Ву ка у ре фор ми срп ског је зи ка, а Рјеч ник је 
пр ви плод и нај ве ћи сим бол те ре фор ме. На и ме, проф. Стан ко вић 
је кон ста то вао да у ше сто том ном Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи
жев ног је зи ка Ма ти це срп ске има све га око 200 ре чи ко је по ти чу 
из цр кве но сло вен ског или ру ског је зи ка и да је до вољ но пре бро
ја ти тур ци зме ме ђу ре чи ма на А и Б у овом реч ни ку и при ме ти ти 
да их је ви ше не го сло вен ских по зај ми ца у це лом Реч ни ку МС.4 
За ову си ту а ци ју је сва ка ко за слу жан Вук, уз из ра зи ту Ко пи та ро
ву по др шку. Ко пи тар, на и ме, овим ре чи ма об ја шња ва ау стриј ским 
вла сти ма су коб из ме ђу Ву ка и ње го вих не при ја те ља: „Не мо же 
би ти сум ње ко јој од ових две ју гру па ау стриј ска др жа ва мо ра да 
же ли по бе ду (оној ко ја Ср бе не са мо што одва ја од Ру са већ их 
исто вре ме но све ви ше при бли жа ва ка то ли ци ма, или оној дру гој). 
Је ди но се по ста вља пи та ње да ли и шта мо же и тре ба др жа ва да 
учи ни за ову гру пу, ко ја је сре ћом исто вре ме но и гру па исти не, да 
би јој по мо гла да по бе ди.ˮ 5 Из све га ово га би тре ба ло да за кљу чи мо 
да је Вук био из ра зит про тив ник Сло ве на, сло вен ства, а по себ но 
Ру са, Ру си је и ру ског је зи ка. За то из не на ђу је што се ме ђу ли то
гра фи ја ма из Ву ко ве за о став шти не на ла зи и лик ру ског ца ра Алек
сан дра Дру гог, лик ру ског ца ра Ни ко ле Пр вог, лик Алек сан дра 
Су во ро ва, лик ру ског исто ри ча ра М. По го ди на, лик Ни ко ла ја На
де жди на, лик кне за Обо лен ског, још јед ном лик ру ског ца ра Алек
сан дра Дру гог, лик ру ске ца ри це Ма ри је Алек сан дров не. Го луб 

4 Бо го љуб Стан ко вић, „О по ло жа ју цр кве но сло ве ни за ма и ру си за ма у 
срп ском књи жев ном је зи ку ,ˮ На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 25/2, 
1996, 377–378. 

5 Ко пи тар и Вук, прир. Го луб До бра ши но вић, Рад, Бе о град 1980, 86.
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До бра ши но вић об ја вљу је јед ну ано ним ну хро ни ку Ву ко ве са хра не 
у Бе чу, об ја вље ну у но во сад ском Срп ском днев ни ку у фе бру а ру 
1864, у ко јој сто ји да на са хра ни „бе ху са ку пље ни Че си, Сло вен ци, 
Хр ва ти, Бу га ри, Сло ва ци, Вла си, Ру си и По ља ци – сва пле ме на 
сло вен ска да по ка жу по след ње по што ва ње чо ве ку ко ји је це ло сло
вен ство љу био и за њ ра дио .ˮ6 У ис тој књи зи чи та мо и успо ме ну 
Јо зе фа Вац ла ва Фри ча, че шког књи жев ни ка и пу бли ци сте, ко ји је 
1866. го ди не об ја вио ка ко је Вук са сво јом кће р ком Ми ном при
су ство вао Сло вен ском кон гре су у Пра гу 1848. го ди не: „Још оду ше
вље ни је, ако је то мо гу ће, по здра ви ли смо по ја ву ста рог Ву ка Ка ра
џи ћа на три би ни.ˮ 7 Да кле, Вук је не го вао и сло вен ство, а не са мо 
срп ство у ужем сми слу, и ужи вао је ве ли ки углед ме ђу беч ким (и 
не са мо беч ким) Сло ве ни ма. За то су, ка ко сто ји у Ву ко вој за о став
шти ни, на ње го вој са хра ни вен це по ло жи ли „ду нав ски” Сло вен ци, 
Блгар ско то пра ви тељ ство, за гре бач ка Ју го сла вен ска ака де ми ја 
зна но сти и умјет но сти, Хр ват ско све у чи ли ште, хр ват ска омла ди
на, др жа ва Сло ве ни ја, ре дак ци ја пољ ског ча со пи са Ви сла и мно ги 
дру ги. 

Ву ко ва ре фор ма и ап стракт на лек си ка

Нај ва жни ји до при нос Ву ко вог ра да је сте ње го во ве ли ко за ла
га ње да се у осно ви цу срп ског књи жев ног је зи ка утка срп ски на
род ни је зик. У ве зи с овим ва жним по ду хва том, већ де це ни ја ма, па 
и ве ко ви ма, срп ска ели та рас пра вља о не ко ли ко пи та ња, од ко јих 
је нај ва жни је на вод ни или ствар ни не до ста так ап стракт не лек си
ке у на род ном је зи ку, ко ји га оне мо гу ћа ва да за до во љи кул тур не 
по тре бе го вор ни ка срп ског је зи ка. Ова прет по став ка, ко ју су ин
те лек ту ал ци из но си ли по не кад као тврд њу, а по не кад као сум њу 
или ди ле му, тра је још од по чет ка XIX ве ка. По зна та је и мно го 
пу та по но вље на ми сао Ву ко вог са вре ме ни ка Лу ки ја на Му шиц ког: 
„Срп ски на род је орао и ко пао, мно го се тру дио, ју на че ство вао, 
али ма ло ми слио, осим о на су шним по тре ба ма, за то је ње гов је зик 
си ро ма шан ре чи ма за умо зри тел не ми сли.ˮ

По ста вља се пи та ње да ли је ре ал но уве ре ње да је ми шље ње 
зе мљо рад ни ка и сто ча ра ли ше но ап страк ци ја или је то са мо део 
ели ти стич ке уо бра зи ље оних ко ји се бе ни су хте ли да ме ша ју са 
на ро дом. Да ли је мо гу ће да нео бра зо ван на род ни је спо со бан да 
ми сли? Од ри чан од го вор на ово пи та ње про на ла зи мо у Ре ги стру 

6 Су сре ти с Ву ком, из бор и ре дак ци ја Го луб До бра ши но вић и Бо ри во је 
Ма рин ко вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1964, 257–258.

7 Исто, 130.
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кључ них ре чи, ко ји М. Шће па но вић на во ди на кра ју Ву ко вих срп ских 
на род них по сло ви ца8, и у вр ло кон крет ним ре зул та ти ма ма стер 
ра да ко ле ги ни це Со фи је Ми ли ће вић, ко ја је ис пи та ла фре квен ци ју 
име ни ца у Ву ко вим По сло ви ца ма и за кљу чи ла да нај ве ћу уче ста лост 
има ју име ни це Бог и чо век.9 На род не по сло ви це као пре це дент ни 
ис ка зи у срп ској кул ту ри, та ко, ука зу ју на чи ње ни цу да на род 
нај че шће го во ри и ми сли о кључ ним пој мо ви ма ду хов но сти – ово
стра ном и оно стра ном, фи зич ком и ду хов ном, кон крет ном и ап
стракт ном, ви дљи вом и не ви дљи вом, зе маљ ском и не бе ском. 

И мно ги срп ски лин гви сти су ана ли зи ра ли пи та ње до вољ ног 
или не до вољ ног ка па ци те та на род не лек си ке да ис ка же ап стракт не 
по ја ве. И док се ве ћи на лин гви ста у ве зи с овим пи та њем опре де
љу је за или про тив на род не лек си ке у осно ви ци књи жев ног је зи ка, 
Алек сан дар Бе лић усме ра ва ди ску си ју у са свим дру гом прав цу, 
из ме шта ју ћи фо кус из све та је зи ка ка све ту по ја ва на ко је он упу
ћу је. За ње га је књи жев ни је зик онај ко ји слу жи за ула зак у свет кул
ту ре, а са свим је мар ги нал но има ли он ка па ци тет за ула зак у тај 
свет или га не ма. Ако га не ма, из гра ди ће га. Стан дард ност је зи ка 
се огле да у ње го вој функ ци ји, од но сно функ ци ја ма, а не у ње го вим 
сред стви ма. Бе лић ова квим сво јим ста вом мар ги на ли зу је уло гу 
ап стракт не лек си ке (или би ло ко је дру ге) у функ ци о ни са њу лек
сич ког си сте ма, сма тра ју ћи да је ела стич но те ло срп ског је зи ка 
спо соб но да ла ко на до ме сти све не до стат ке.10 

Уста но ви ће мо, на осно ву Ву ко вог Рјеч ни ка из 1818. го ди не, 
да ли је у ње го вом ра ном је зи ку би ло ап стракт них ре чи. Нео че
ки ва но је да и по ред ве ли ког ин те ре со ва ња лин гви ста за при су ство 
Ву ко ве ап стракт не лек си ке у Рјеч ни ку ни је би ло пре ци зних ис
тра жи ва ња ових ре чи у том ње го вом нај зна чај ни јем де лу. Би ло је, 
ме ђу тим, оп штих оце на и при ме ра ко је су из не ли, на при мер, П. 
Ивић, Ј. Ка шић, М. Се ли мо вић и др. 

8 Ву ко ве срп ске на род не по сло ви це, прир. Ми ха и ло Шће па но вић, дру го 
ис пра вље но из да ње, Ја сен, Бе о град 2015.

9 Со фи ја Ми ли ће вић, „Фре квен ци ја име ни ца у срп ским на род ним по сло
ви ца ма”, нео бја вље ни ма стер рад, од бра њен 30. ок то бра 2011. го ди не на Фи ло
ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, пред Ко ми си јом: проф. др Рај на 
Дра ги ће вић (мен тор) и проф. др Бо жо Ћо рић.

10 Оп шир ни је о од но су лин гви ста пре ма на род ној лек си ци у осно ви ци 
књи жев ног је зи ка и не до стат ку ап стракт них ре чи у на род ној лек си ци исп. у: 
Рај на Дра ги ће вић, „О лек си ци Ву ко вој и ву ков ској ,ˮ На уч ни са ста нак сла ви ста 
у Ву ко ве да не, 44/1, 371–387. Рад је у по не што из ме ње ном об ли ку пре штам пан 
у књи зи: Рај на Дра ги ће вић, Срп ска лек си ка у про шло сти и да нас, Ма ти ца срп
ска, Но ви Сад 2018, 120–136. 
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Ап стракт на лек си ка у на род ном је зи ку на по чет ку  
Ву ко ве ре фор ме

Де таљ ни је ис тра жи ва ње оба ви ла је ру ска лин гвист ки ња Га
ли на Тјап ко. Она је за па зи ла да „срп ско ин те лек ту ал но дру штво 
у ства ри ни ка да ни је би ло је дин стве но у оце ни из ра жај них сред
ста ва за пре зен та ци ју ап стракт них пој мо ва у кон ку ри шу ћим мо
де ли ма књи жев ног је зи ка у по чет ној фа зи ње го вог раз во ја. Јед не 
ни је за до во ља ва ло ха о тич но при вид но бо гат ство ап стракт ног 
из ра за пред ву ков ских иди о ма, дру ги су из ра жа ва ли огор че ње и 
по ка зи ва ли сно би зам пре ма ву ков ском је зи ку за то што ни је имао 
до вољ но раз ви јен ин вен тар ин те лек ту ал них је ди ни ца.”11 Ау тор ка 
за се бе ка же да је и са ма от по че ла ис тра жи ва ње са та квим пре ду
бе ђе њи ма. Ње на оп шта оце на Ву ко ве ап стракт не лек си ке ова ко 
гла си: „У пр вом из да њу Ву ко вог Рјеч ни ка на и ла зи мо на сто ти не 
no mi na ab strac ta. Зар то ни су страх, јад, бол, ту га, ве ра, зло, бла го? 
То су углав ном про сте ре чи, док је фонд из ве де них no mi na ab strac ta, 
по себ но оних ко је озна ча ва ју осо би ну, свој ство или ста ње ја ко 
оску дан и си ро ма шан.ˮ 12

Га ли на Тјап ко за па жа, да кле, да ап стракт не лек си ке, ипак, 
има, а да би смо се уве ри ли ко ли ко је има, за да ли смо ма стер рад 
ко ле ги ни ци Ма ји Шту лић, чи ји је за да так био да екс цер пи ра и 
об ра ди ап стракт не име ни це у Ву ко вом Рјеч ни ку из 1818. го ди не.13 
Ма ја Шту лић је за па зи ла да, по ред име ни ца, у Ву ко вом Рјеч ни ку 
има и дру гих вр ста ре чи ко је спа да ју у ап стракт не. На ро чи то је мно
го гла го ла ко ји озна ча ва ју ми шље ње, емо ци је, ста ња: ве ро ва ти, 
во ље ти, дво у ми ти, ди ви ти се, еса пи ти (ми сли ти), жа ли ти, же
ље ти, за бо ра ви ти, за бо ра вља ти, за жа ли ти, зна ти, ка ни ти се, 
мр зи ти, на ка њи ва ти се, окле ва ти, опа жа ти, осе ти ти, пла ши ти 
се, по бо ја ти се, по бо ра ви ти, по же ле ти, по ми шља ти, при сје ћа ти 
се, ра бри ти, раз ми шља ти, раз у ме ти, сје ћа ти се, сми шља ти, стре
пи ти, су мља ти, ту го ва ти, ус ко ле ба ти се, че зну ти, чи ни ти се итд.

Из ра да Ма је Шту лић са зна је мо да је Вук у Рјеч ник унео и 
од ре ђе ни број гла гол ских име ни ца, а ово су не ке од њих: ве ро ва ње, 

11 Га ли на Тјап ко, „До си те је ва ап стракт на лек си ка из да на шње пер спек
ти ве ,ˮ На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 19/2, 1980, 82.

12 Га ли на Тјап ко, „Об ра да се ман ти ке при дев ских из ве де ни ца са су фик си
ма ота и оћа у ’Срп ском Рјеч ни ку’ (1818) В. С. Ка ра џи ћа и осо би не њи хо вог 
функ ци о ни са ња у по чет ној фа зи срп ског књи жев ног је зи ка ,ˮ На уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не 26/2, 1997, 263. 

13 Ма ја Шту лић, „Ап стракт не име ни це у Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку из 
1818. го ди не”, рад је од бра њен 21. ју на 2016. го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, пред Ко ми си јом: проф. др Рај на Дра ги ће вић (мен тор) 
и проф. др Ми лан Ста кић.
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дво у мље ње, ди че ње, до се ћа ње, жур ба, за бо ра вља ње, зна че ње, ис
ку пља ње, ка ја ње, ла ко мље ње, ми шље ње, ма то ре ње, на го ње ње, на
да ње, на мје ра ва ње, не зна ње, окле ва ње, опа жа ње, пла ше ње, по ми
шља ње, при па да ње, при се ћа ње, ра бре ње, ра до ва ње, раз ми шља ње, 
раз ми шља ва ње, се ћа ње, слу ће ње, сми шља ње, стре пље ње, су мља
ње, ту го ва ње, чу ђе ње.

Уз ове гла гол ске име ни це, Ма ја Шту лић је екс цер пи ра ла и 
408 углав ном про стих или из ве де них ап стракт них име ни ца:

А ‒ авет, аве ти ња, адет, аждаа, ала, ама нет, ана те ма, ан
драк, ан ђео, арам, аран ђел, асна, аспи да, аџамп; Б ‒ ба би не, ба ја, 
Бај рам, бат, ба ук, бе за зле ност, бе за ко ње, без гре шност, без у мље, 
бе лај, бе да, бе ли на, бе ри ћет, бес, бе сни ло, бе сно ћа, бес по сли ца, 
бе сти ја, би стри на, бла го, Бла го вест, бла го дар ност, бла го дат, 
бла го слов, бле до ћа, Бог, Бо га, Бо го ја вље ње, бо жан ство, Бо жић, 
бол, бо лест, бо ле шчи на, бо ља, бра тим ство, бра ство, бр зи на, бру ка; 
В ‒ ва да, вај да, вам пир, Вас крс, Вас кр се ни је, ве дри на, ве ли чи на, ве ра, 
ве ра ње, вер ност, ве шти на, ве шти ца, вид, ви де ло, ви ла, во ља, вра
гол ство, враг, вој ни ца, вла да, власт, врас, вр бо пуц, вред но ћа, вре ме, 
вр ли на, вр сно ћа, вру ћи на, вру ћи чи на, вру ћу шти на; Г ‒ га ли ба, глад, 
гло ба, гњев, го ди на, гор чи на, Го спод, гре о та, гро зни ца, гру би јан
ство, гру бо ћа, грч, гр чи на, гу сти на; Д ‒ да ва, да љи на, де бљи на, 
дерт, де тињ ство, ди во та, ди ка, ди ки ца, до бр о та, до бро чин ство, 
до бро, до са да, ди ја ње, до бри на, ду би на, ду жи на, ду жност, Ду о ви, 
ду љи на, ду ша; Ђ ‒ ђа во, ђа во лак, ђа вол ство, ђа вол че, Ђур ђев дан, 
Ђур ђиц; Ж ‒ жа лост, жеђ, жеђ ца, же сти на, жи вот, же ља, жу
ти на; З ‒ за ва да, за вет, за ве ти на, за бо рав, за до вољ ност, за до вољ
ство, за кле тва, за кон, за ме ра, за нат, за на так, за по вест, за рар, 
запт, за сла да, за слу га, зва ње, зго да, здра вље, здра вљи ца, зи јан, зе
ман, зло, зла то, зло ба, зло па та, зло сре ћа, зна ње, знак, зло чин ство, 
зор; И ‒ Ивањ дан, из бор, из да ја, изун, ис по вест, ин три га, исти на, 
итри на, итрост, Ј ‒ јаг ма, јад, ја ра, ја чи на, је дри на, је сен, ју на штво, 
ју тро; К ‒ кав га, ка лу ђер ство, кар, кле тва, коб, ко рист, кра со та, 
крат ко ћа, крив да, крот кост, кум ство, ку раж, ку га; Л ‒ лад но ћа, 
лаж, ла ком ство, ле ност, ле по та, ле то, лу кав ство, лу кав шти на, 
лу ди ло, лу дост; Љ ‒ љу бав, љуп кост, љу ти на, људ ство, љут ња; М 
‒ ма и ња, мај сто ри ја, ма на, ми лост, мир но ћа, ми рис, мла деж, мла
дост, мо кри на, мо ли тва, мо ма штво, мо ра, мо ри ја, мр жња, моћ, 
мр тви ло, му др ост, му др о та, му дри на, му ка, ме ко та, ми ло сти ња, 
ми сао; Н ‒ на гон, на зе ба, на ме ра, на пре дак, на рав, на род, на ту ра, 
на у ка, не ве ра, не ва љал ство, не ва љал шти на, не бри га, не моћ, не мо
та, не ми лост, не мар љи вост, не по кор ност, не при ја тељ ство, не
свест, не све сти ца, не сре ћа, не сло га, не си тост, не чи сто та, не мир, 
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не прав да, не при ли ка; О ‒ обе ћа ње, об зир, оби чај, окру глост, омла
ди на, опрез, опро штај, осве та, осе ћа ње, осо би на, осно ва; П ‒ па
жња, па кост, па мет, пи зма, пи јан ство, по бо жност, по бра тим
ство, по год ба, по знан ство, по кој, по кор ност, по ма ма, по ми сао, 
по кор, по нос, по пов ство, по ре кло, под ри је тло, по род, по ста ње, 
по ста нак, по стој би на, по тре ба, по уз да ње, по ште ње, пра шта ње, 
пре крет, пре о бра же ње, пре ва ра, при ја тељ ство, при јет ња, прав да, 
прин цип, пр кос, при ти сак, про кле ство, про кле ти ња, пре да ја, про
паст, про ме на; Р ‒ ра бо та, ра бр ост, раз дор, ра зум, ра спра, рат, 
рад, ра дост, раз ми ри ца, рас ки да, ред, ре да, ре фе на, ред ња, реч, род, 
род би на, ру га; С ‒ сан, свест, свет, све ти на, се вап, сеф те, си гур ност, 
си ла, си ро ма штво, си ро ти ња, сла бост, ску по ћа, сла дост, сласт, 
сло бо да, сле по та, сло га, слу жба, слут ња, слу чај, смрад, смрт, 
сна га, сој, со то на, срам, срд ња, сре ћа, ста ро сват ство, ста рост, 
ствар, сра мо та, стид, стид но ћа, стра, стра о та, су мља; Т ‒ тај на, 
та зби на, та ми ја, те жи на, те го ба, те жа, ти ши на, то пли на, трој
ство, труд, ту га, тво ре ње; Ћ ‒ ћар, ће иф, ће са ро ви на, ћуд; У ‒ уј че
ви на, укор, ум, умор, Ус крс, утва ра, уце на, упор ност; Ф ‒ фај да, фа
лин ка, фор ма, фе ла, фрас; Ц ‒ ца ре ви на, це на; Ч ‒ ча ма, час, част, 
чвр сти на, чи ни, чи сти на, чи сто та, чи сто ћа, чо ве ство, чо ве чан
ство, чу де ство, чу ди ла, чу до, чу ма; Ш ‒ ши ри на, шко да, ште та.

Ис по ста ви ло се да Г. Тјап ко ни је у пра ву кад ка же да све ап
стракт не име ни це у Ву ко вом Рјеч ни ку по на чи ну тво р бе спа да ју 
у про сте, јер при бли жно 46% екс цер пи ра них име ни ца спа да у 
из ве де не.

Нај фре квент ни је ре чи у Ву ко вом „Рјеч ни ку”  
из 1852. го ди не14

Од ра ни је нам је по зна то да Ву ков Рјеч ник из 1852. го ди не 
са др жи око 47.750 од ред ни ца, али, ко ли ко нам је по зна то, ни кад 
ни је ста ти стич ки об ра ђе на ком плет на лек си ка ко ја се по ја вљу је у 
Рјеч ни ку, а ко ја об у хва та од ред ни це, де фи ни ци је, при ме ре. Пре ма 
по да ци ма проф. др Душка Ви та са, Ву ков Рјеч ник из 1852. го ди не 
са др жи укуп но 352.705 ре чи за пи са них ћи ри ли цом (а 1.640.943 ре чи, 
бро је ва и дру гих озна ка укуп но). Од тог бро ја, 80.649 је ди ни ца 
пред ста вља раз ли чи те ре чи и об ли ке ре чи ко ји су на пи са ни ћи

14 Сви по да ци из не се ни у де лу овог тек ста ко ји је по све ћен нај фре квент
ни јим ре чи ма у Ву ко вом Рјеч ни ку (1852), као и о упо тре би име ни це чо вјек у 
Ву ко вом Рјеч ни ку, пре у зе ти су из ра да: Рај на Дра ги ће вић, „Чо век у Ву ко вом 
Срп ском Рјеч ни ку”, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца (у штам пи). 
Све ста ти стич ке по дат ке до би ли смо од проф. др Ду шка Ви та са.
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ри ли цом (а 119.102 број је раз ли чи тих ре чи и об ли ка на пи са них 
би ло ко јим пи смом). 

Це ло куп ном Ву ко вом Рјеч ни ку из 1852. го ди не (ово се, на рав
но, од но си на део Рјеч ни ка ко ји је на пи сан на срп ском је зи ку), а 
не са мо од ред ни ца ма, при сту пи ће мо, да кле – за хва љу ју ћи Ду шку 
Ви та су – као кор пу су. Ка ко би се сте кла нај оп шти ја сли ка о кор пу
су, лек си ко ло га, при род но, за ни ма ју нај фре квент ни је ре чи. По ла зи 
се од оправ да не хи по те зе да су нај фре квент ни је ре чи не ког тек ста 
за пра во кључ не ре чи, ко ји ма се ис ка зу ју нај ва жни ји пој мо ви ко ји 
се об ра ђу ју у тек сту. Спи сак нај фре квент ни јих ре чи пред ста вља 
ма пу кључ них ми са о них чво ри шта тек ста око ко јих се он раз ви ја 
и ко ји ма је, у ства ри, по све ћен. У де сет нај фре квент ни јих ре чи у 
Ву ко вом Рјеч ни ку спа да ју углав ном не про мен љи ве ре чи: 1) и (7.044); 
2) на (3.797); 3) а (3.350); 4) је (3.252); 5) да (2.614); 6) од (2.255); 7) 
о (2.252); 8) не (1.734); 9) по (1.732); 10) што (1.477). У про мен љи ве 
ре чи спа да ју са мо ен кли тич ки об лик гла го ла је сам и за ме ни ца 
што. Ви со ка уче ста лост не про мен љи вих ре чи оче ки ва на је и не 
за слу жу је на ро чи ти ко мен тар. Ви ше па жње иза зи ва ју про мен љи ве 
ре чи, по себ но име ни це. 

Спи сак нај фре квент ни јих име ни ца у Ву ко вом Рјеч ни ку из
гле да ова ко: 1) чо вјек (406); 2) во да (313); 3) коњ (284); 4) дан (266); 
5) љу ди (254); 6) дим (219); 7) пла ни на (197); 8) Бог (192); 9) ку ћа 
(192); 10) пје сма (189). На ли сти ви со ко фре квент них име ни ца, оних 
ко је има ју фре квен ци ју из над 150, на ла зе се и ове лек се ме: тра ва 
(187); пут (181); за го нет ка (177); се ло (176); ди је те (169); Тур ци (169); 
др во (155); же на (154); стра на (151).

Ме ђу гла го ли ма ко ји има ју фре квен ци ју из над 150 на ла зе се 
сле де ћи: зва ти [облици зо ве (305) и зо ву (308)]; ка за ти [облици 
ка жу (198) и ка же (153)]; ви де ти [облик ви ди (289)], го во ри ти [облик 
го во ри (245)].

Ва жно за па жа ње у ве зи са је зи ком Ву ко вог Рјеч ни ка је сте да 
на ли сти ре чи ко је има ју фре квен ци ју пре ко 150 не ма ни јед ног 
при де ва, из че га се мо же прет по ста ви ти (а у не ком на ред ном ис тра
жи ва њу ово би ва ља ло и ис пи та ти) да у Ву ко вом је зи ку ве ро ват но 
ни је би ло сте ре о тип них спо је ва при де ва са нај фре квент ни јим име
ни ца ма, што је ка рак те ри стич но за је зик на род не књи жев но сти.

Нај фре квент ни је име ни це у „Рјеч ни ку”, „Срп ским на род ним  
пје сма ма” и „Срп ским на род ним по сло ви ца ма”

У ве зи с нај фре квент ни јим име ни ца ма у Рјеч ни ку, па жњу 
при вла чи чи ње ни ца да ме ђу њи ма има истих оних ко је спа да ју у 
нај фре квент ни је у Срп ским на род ним по сло ви ца ма (исп. Шће па
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но вић 2015; Ми ли ће вић 2011) и у Срп ским на род ним пје сма ма 
(исп. Ко стић 2004).15

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Срп ски 
рјеч ник чо вје к во да коњ дан љу ди дим пла 

ни на Бог ку ћа пје сма 

Срп ске 
на род не 
пје сме 

дје вој ка Тур чин Бог мај ка коњ ју на к ру ка брат гла ва двор 

Срп ске 
на род не 
по сло ви це 

Бог чо вје к о ко па с гла ва ку ћа во да ру ка же на коњ

Из овог спи ска упа дљи во је да се по ду да ра, пре пли ће и про
жи ма нај фре квент ни ја лек си ка Ву ко вог Рјеч ни ка, срп ских на род
них по сло ви ца и срп ских на род них пе са ма. Од де сет нај фре квент
ни јих име ни ца из Срп ског рјеч ни ка чак пет (што зна чи по ло ви на!) 
на ла зи се и на спи ску нај фре квент ни јих име ни ца у Срп ским на
род ним по сло ви ца ма: чо вјек, во да, коњ, Бог и ку ћа. Две име ни це 
– коњ и Бог – на ла зе се на ли сти де сет нај фре квент ни јих у на род
ним пе сма ма и у Рјеч ни ку. Те две име ни це ујед но спа да ју у оне 
ко је се на ла зе на сва три спи ска нај фре квент ни јих име нич ких 
лек се ма. 

Ова ста ти стич ка ана ли за је ва жна јер до ка зу је да Ву ков Рјеч
ник са др жи исте про бле ме и пи та ња и про мо ви ше исте вред но сти 
као де ла ко ја спа да ју у на род ну књи жев ност, чи ји су ау то ри не по
зна ти на род ни ства ра о ци. Да кле, иста је зич ка сли ка све та, иста 
ма три ца по на вља се у жан ров ски са свим раз ли чи тим оства ре њи
ма – јед ном лек си ко граф ском (у Ву ко вом Рјеч ни ку), јед ном ко је 
са др жи по е зи ју (на род не пе сме) и јед ном ко је са др жи про зу (на
род не по сло ви це). Ова чи ње ни ца по ка зу је у ко ли кој је ме ри Вук 
ре пре зен та ти ван пред став ник на род ног би ћа и у ко јој ме ри он 
но си у се би на род ну ма три цу и оно што Љ. Сто ја но вић на зи ва 
срп ским ми шље њем, ко је су срп ски пи сци ка сни је учи ли од Ву ка, 
а Вук из на род них умо тво ри на.

15 Ста ти стич ке по дат ке за Срп ски рјеч ник до би ли смо од проф. др Д. Ви
та са. По дат ке о Срп ским на род ним по сло ви ца ма до би ли смо од М. Шће па но
ви ћа (на ве де но де ло) и Со фи је Ми ли ће вић (на ве де но де ло), по дат ке о Срп ским 
на род ним пје сма ма до би ли смо од ака де ми ка Алек сан дра Ко сти ћа: Ђор ђе Ко
стић, Кван ти та тив ни опис струк ту ре срп ског је зи ка. Фре квен циј ски реч ник 
са бра них де ла Ву ка Ст. Ка ра џи ћа, то мо ви 1–8, Срп ске на род не пје сме, Ин сти
тут за екс пе ри мен тал ну фо не ти ку и па то ло ги ју го во ра и Ла бо ра то ри ја за екс
пе ри мен тал ну пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Бе о град 2004.
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Нај фре квент ни је ре чи и срп ска на род на ма три ца

Шта од ли ку је ту ма три цу? Из спи ска нај фре квент ни јих ре чи, 
као кључ них ре чи срп ског на род ног жи во та, из два ја се чо век као 
цен трал на лек се ма и ба зич ни по јам. Свет на род ног чо ве ка об ли
ку је се у опо зи ци ји и ком пле мен тар но сти у од но су на Бо га. Чо век 
као му шка рац иден ти фи ку је се и осве тља ва у од но су пре ма же ни, 
па се и же на и де вој ка/ђе вој ка по ја вљу ју на спи ску нај фре квент
ни јих ре чи. Чо век из на род не тра ди ци је ус по ста вља бли зак од нос 
и са жи во ти ња ма, а ме ђу њи ма пред ња че коњ (ко ји се у срп ској 
на род ној тра ди ци ји ви со ко вред ну је) и пас (ко ји је ета лон за бе
зна чај ност и ло ше осо би не).

На род ни чо век је ве зан за ку ћу и по ро ди цу. Оту да ме ђу нај
фре квент ни јим ре чи ма у ова три ва жна де ла срп ске кул ту ре на и
ла зи мо на ку ћу, мај ку, бра та. Ан тро по цен трич ност се по ја зу је 
кроз нај фре квент ни је име ни це ко ји ма се ис ка зу ју де ло ви те ла, а 
то су гла ва и ру ка. Жи вот под тур ском вла шћу и стал не бор бе за 
осло бо ђе ње на ви со ко ме сто у ду хов ном жи во ту, ми сли ма и је зи ку 
до во де име ни це ју нак и Тур чин. Ме ђу при о ри те ти ма, оче ки ва но, 
на и ла зи мо и на во ду, као из вор жи во та.

„Чо вјек” као нај фре квент ни ја име ни ца  
у Ву ко вом „Рјеч ни ку”

Име ни ца чо вјек се у об ли ку но ми на ти ва у Ву ко вом Рјеч ни ку 
по ја вљу је 406 пу та, а име ни ца љу ди се у но ми на ти ву по на вља 254 
пу та. То зна чи да ова име ни ца, са мо у но ми на ти ву, има уче ста лост 
460. Ка кав ста тус има ЧО ВЕК у Ву ко вом Рјеч ни ку? Ка ко се Вук 
од но си пре ма ЧОВЕКУ? 

ПРИДЕВ+„ЧОВЈЕК”. Обра ти ће мо па жњу на име нич ке син
таг ме у ко ји ма је чо вјек цен тар син таг ме, а при дев у кон гру ент ном 
об ли ку за ви сни члан. Све ове син таг ме има ју за не мар љи ву фре
квен ци ју, па се на осно ву тог по да тка не мо гу до но си ти ре ле вант ни 
за кључ ци, али, са лек си ко ло шке тач ке гле ди шта, тре ба обра ти ти 
па жњу на из бор при де ва ко ји ма Вук опи су је чо ве ка у свом Рјеч
ни ку. За не ма ри ће мо оста ле при дев ске ре чи (тј. при дев ске за ме ни
це и ред не бро је ве). Чо вјек је код Ву ка: чу дан, де бео, су лу даст, 
ве лик, луд, ли јен, гла дан, стар, гро мо ра дан, не вје ран, ма тор, ли јеп, 
ино ко сан, на бу хао, мр тав, учен, бо ле стан, не ва љао, не ви ђен, ја дан, 
оби је љео, оби чан, нај ста ри ји, опак, отво рен, зао, рђав, ћа нут, до
бар, пре вр тљив, жив, ма ли, бо гат, пра ви, од ре ђен, те ме љан, умо
ран, ки лав, ви ђен, би је сан, вр ли, вр стан, зу бат, ба гав.
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„ЧОВЈЕК”+ПРИДЕВ. У ма њем бро ју слу ча је ва, Вук је при
дев ске ква ли фи ка ти ве упо тре био иза име ни це чо вјек. Ево тих при
ме ра: чо вјек – чу пав, нео че шљан, сје но вит, твр до глав, нео же њен, 
вр то глав, пу то но гаст, ли јен, по ни зак, не згра пан, одр пан, пу дљив, 
ра зр ок. И у овим слу ча је ви ма чо век се углав ном од ре ђу је по не по
жељ ним осо би на ма, што је још јед на по твр да чи ње ни це да су не
по жељ не осо би не упа дљи ви је, па и у Ву ко вом Рјеч ни ку опи са ни је. 

„ЧОВЈЕК”ИЗ... Пре глед кон кор дан ци омо гу ћа ва нам да ис пи
та мо и од ре ђе не кон струк ци је са име ни цом чо вјек као цен трал ним 
чла ном. Јед на од њих је и чо вјек из …, ко ја нам омо гу ћа ва да се 
упо зна мо са ли стом то по ни ма ко ји се на во де у Рјеч ни ку. Та ко на
и ла зи мо на сле де ће кон струк ци је: чо вјек из ... Ара да, Бр да, Ту зле, 
Ру ме, Ба ња на, Гу си ња, Љу бо ти ња, Пе ћи, Ли је ве Ри је ке, Ђа ко ви це, 
Ужи ца, Сје ни це, Ти мо ка, Ва ра жди на, По жу на, Ко со ва, Сме де ре ва, 
Ви ди на, Ни ша, Мо ста ра, Ско пља, Би је лог По ља, Бе о чи на, Чо ке
ши не, Би је љи не, Бје ло ва ра, Ко то ра, Сти га, Уд би ње, Ба ра, Имот
ско га, До бр о те, Гац ка, Беч ке ре ка, Ли ке, Лип ни це, Звор ни ка, Бр зе 
Па лан ке, Бир ча, Ма ле си је, Глу хо га До ла, Ди бре. Де ло ви де фи ни ци
ја, анег до те и при че о љу ди ма из свих ових ме ста ши ром да на шње 
Ср би је или из де ло ва Ср би је (нпр. са Ко со ва), из Цр не Го ре, Ма ке
до ни је, Бо сне и Хер це го ви не, Хр ват ске, Ру му ни је све до че о отво
ре но сти Рјеч ни ка из 1852. го ди не и за ван тр шић ка ис ку ства, по гле
де на свет, па и је зик.

„ЧОВЈЕК”+НЕКОНГРУЕНТНИАТРИБУТУГЕНИТИВУ. 
Па жњу при вла че атри бу ти име ни це чо вјек у ви ду име нич ке син
таг ме у ге ни ти ву. Ево ко ји де та љи при вла че па жњу на род ног по
сма тра ча, па за то до би ја ју на зи ве или опи се у Ву ко вом Рјеч ни ку: 
чо вјек ли је пе ко би, зла је зи ка, зли јех очи ју, зле ру ке, до бре ру ке, 
ру та ва но са, сла бе гра ђе, ста ро га ко ва, ли је па ра ста, цр не ма сти, 
тј. цр но ма њаст, крат ка ви је ка, би је ли јех бр ко ва. За ни мљи ва је 
усред сре ђе ност на зле љу де, јер је зао чо век сли ко ви то на зван чо
вје ком зла је зи ка, чо вје ком зли јех очи ју и чо вје ком зле ру ке. Овим 
сли ка ма ис ка зу ју се раз ли чи те ма ни фе ста ци је јед не исте осо би не. 
Ва жност не га тив не ду хов не стра не чо ве ка огле да се и у зна че њу 
име ни це не чо век. 

„ЧОВЈЕК”КОЈИ... Атри бу ти у ви ду од но сних ре че ни ца че сто 
се по ја вљу ју у Ву ко вим де фи ни ци ја ма. Ко ји су то љу ди за вре де ли 
Ву ко ву па жњу и на шли се у ње го вом Рјеч ни ку? У пр вој гру пи 
на ла зе се они ко ји има ју од ре ђе но за ни ма ње или су вр ши о ци не ке 
рад ње – чо вјек ко ји: ко ји зна пи са ти, ко ји је во ће пре са ђи вао, ко ји 
шљи ве тре се, ко ји иде по мо ру, ко ји но си књи ге (пи сма), ко ји др жи 
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сто ку и са мо од ње жи ви, ко ји зби ја сир у мје ши на ма или у ча
бри ца ма, ко ји ра ди пољ ски рад. У Ву ко вом Рјеч ни ку је об ра ђе но 
да ле ко ви ше за ни ма ња, али и овај ма ли узо рак ука зу је на чи ње
ни цу да су зе мљо рад ња и сто чар ство би ла глав на за ни ма ња на шег 
на ро да у про шло сти.

У дру гу гру пу укљу чи ће мо од но сне ре че ни це ко ји ма се чо век 
ква ли фи ку је по не кој ка рак те ри стич ној рад њи – чо вјек ко ји: ко ји 
не мо же да отр пи кад му се што не по вољ но рек не, ко ји по сти 
по не ди о ник, ко ји ра до или ла сно про да је сво ју ба шти ну, ко ји пре
де и ви ше се ме ша са жен ски њем, ко ји не па зи шта ра ди, ко ји 
ра до ча сти, ко ји се и без не во ље јед на ко ту жи, ко ји до бро ра ди, 
ко ји се удво ра ва ра ди ко га, ко ји не го во ри што ми сли, ко ји ни ти 
го во ри чи сто срп ски ни бу гар ски, ко ји по сти и јед но у ди ви ше не
го оста ли љу ди, ко ји не ма ри за ду шу, ко ји спр да, ко ји бу че, ко ји 
бр гља, ко ји је де џи ге ри це, а не мо же ме са да ку пи, ко ји гла ди бр
ке, ко ји рас те же ре чи док го во ри, ко ји је мно го учио. Оче ки ва ли 
би смо да су ка рак те ри стич не рад ње ко ји ма се име ну је чо век од 
ве ћег зна ча ја за ње гов жи вот, па нас из не на ђу је на род на мо ти ва
ци ја за име но ва ње љу ди ко ји гла де бр ко ве, ко ји бу чу или ко ји је ду 
џи ге ри цу. То са мо зна чи да се вре ме ном ме ња ју осо би не и рад ње 
ко је при вла че па жњу око ли не.

У тре ћој гру пи су ста ња и осо би не чо ве ка – чо вјек ко ји: ко ји 
не ма ни шта, ко ји је ни шта, ко ји уђе же ни у ку ћу, ко је га је ви ла 
би ла устре ли ла, ко ји не ма ни ку ће, ни има ња ни ти ка ква по сла, 
ко ји сје ди на чи јем са ла шу, ко ји не ма во ла, из ко је га у сну иза ђе дух, 
ко ји има образ, ко ји се био ско ро оже нио, ко ји има пр ћи ју, ко ји 
има у ку ћи са мо јед ну сво ју гла ву, ко ји је слаб од зи ме, ко ји је кли
чав, ко ји је већ го то во умро. При мет но је да на род ну па жњу при вла
че си ро ма шни љу ди јер се нај ве ћи број си но ним них екс пре сив них 
на зи ва ко ри стио за име но ва ње чо ве ка ко ји не ма ни шта. 

У че твр тој гру пи су од но сне ре че ни це ко ји ма се ис ка зу је не
чи ја кр сна сла ва – чо вјек ко ји: сла ви Аран ђе лов дан, ко ји сла ви Ни
кољ дан, ко ји сла ви Мра тин дан, ко ји сла ви Јо вањ дан. 

Лек се ма „мје сто” у Ву ко вом „Рјеч ни ку”16

Лек сич ка је ди ни ца мје сто јед на је од нај фре квент ни јих у 
Рјеч ни ку из 1852. го ди не. Мје сто се у свим па де жи ма јед ни не и 

16 Део овог ра да о ана ли зи лек се ме мје сто пре у зет је из ра да: Рај на Дра
ги ће вић, „Ву ков Рјеч ник из но вог угла (на при ме ру кор пу сне ана ли зе име ни це 
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мно жи не ја вља 570 пу та, а ако се од то га од би је око 200 пред ло шких 
лек се ма (кад мје сто зна чи уме сто), оста је око 370, што зна чи да је 
Вук то ли ко пу та упо тре био име ни цу мје сто у Рјеч ни ку, го во ре ћи 
о ме сти ма као на се љи ма, као де ло ви ма по вр ши на или као де ло
ви ма не ке це ли не, што су зна че ња ко ја ова име ни ца има и да нас. 

ГЕОГРАФСКИНАЗИВИУЗИМЕНИЦУ„МЈЕСТО”. Из дво
ји ли смо све кон кор дан це у ко ји ма се име ни ца мје сто по ја вљу је 
уз не ки ге о граф ски на зив и са да ће мо на ве сти не ке од при ку пље
них при ме ра.17 Због же ље за уште дом про сто ра не ће мо на во ди ти 
це ле ре че ни це, већ са мо де ло ве. Ва ља има ти на уму да се не ке од 
ових кон струк ци ја по на вља ју ви ше пу та, нпр. оне у ко ји ма се на
во де Ја дар или Срем: мно га мје ста у Цр ној Го ри; мно га се мје ста 
та ко зо ву (н.п. у Бо ци); из мје ста ко је се зва ло Ко тор; и по дру ги
јем мје сти ма, н.п. у Хр ват ској; на гдје ко ји јем мје сти ма, као н.п. 
у Бу ко ви ку; и по гдје ко ји јем мје сти ма Ми си ра ча; у Сри је му; у гдје
ко ји јем мје сти ма Ста ре Ср би је; као н.п. у Ме то хи ји; у не ки јем 
мје сти ма, као н.п. у Не го ти ну и у Рша ви; на не ки јем мје сти ма (као 
по Сри је му); на не ки јем мје сти ма (као н.п. по Мо ра ви); Топ чи дер 
– мје сто до Би о гра да; Ца рев Лаз – мје сто у Цр ној Го ри; на мје сту 
ко је се зо ве За тр ка итд.

Овај спи сак нас на во ди на сле де ће за кључ ке. Ја сно је да је 
Вук за дру го из да ње свог Рјеч ни ка при ку пљао ре чи и из дру гих 
кра је ва срп ског је зич ког про стран ства, а не са мо из род ног Тр ши ћа. 
То су ре чи из це ле да на шње цен трал не Ср би је, из Ба на та, Бач ке, 
Сре ма, са Ко со ва, из Цр не Го ре, из Бо сне и Хер це го ви не, из Хр ват
ске. Спи сак ге о граф ских на зи ва ко је је упо тре био уз име ни цу 
мје сто не зна чи да је Вук за и ста по се тио сва та ме ста, али мно га, 
ипак, је сте. Исто та ко, овај спи сак за си гур но не са др жи на зи ве 
свих ме ста у ко ји ма је Вук бо ра вио при пре ма ју ћи об ја вљи ва ње 
Рјеч ни ка, јер се ов де на ла зе са мо они на зи ви ко ји су упо тре бље ни 
уз лек се му мје сто у Ву ко вом Рјеч ни ку. За па жа се и да спи сак ге
о граф ских на зи ва ко је смо ов де на ве ли у ве ли кој ме ри од го ва ра 
спи ску на зи ва ме ста у ко ји ма је Вук при ку пљао по сло ви це, а ко је 
на во ди Ми ро слав Пан тић, што по твр ђу је да је Вук, где год да се 
на шао, при ку пљао ре чи, по сло ви це, пе сме и све оста ле вр сте на
род не књи жев но сти.

мје сто) ,ˮ пле нар но из ла га ње на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Је зик, кул ту ра, 
обра зо ва ње”, 2. но вем бра 2018, на Пе да го шком фа кул те ту у Ужи цу. Збо р ник 
ра до ва Је зик, кул ту ра, обра зо ва ње, уред. Сне жа на Ма рин ко вић, Пе да го шки 
фа кул тет, Ужи це 2018, 17–30. Ста ти стич ке по дат ке о лек се ми мје сто у Рјеч ни ку 
до би ли смо од проф. др Ду шка Ви та са.

17 Сви при ме ри об ја вље ни су у на ве де ном ра ду из 2018. го ди не.
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ПРИДЕВСКАРЕЧКАОАТРИБУТИМЕНИЦЕ„МЈЕСТО”. 
Да би смо оце ни ли о ка квим и ко јим све ме сти ма Вук пи ше у Рјеч
ни ку, осмо три ли смо при дев ске атри бу те уз ову име ни цу у Рјеч ни ку 
из 1852. го ди не. Из не на ђу је нас по да так да Вук ни је био на ро чи то 
кре а ти ван у оце њи ва њу ме ста у свом Рјеч ни ку. Нај че шће је уз ову 
име ни цу ко ри стио за ме ни це и бро је ве: ка кво га мје ста, ка ко га 
мје ста, ка ка мје ста, ка ки јем мје сти ма, јед но га мје ста, мно га 
мје ста, мно ги јем мје сти ма, она мје ста, оно га мје ста, oнијем 
мје сти ма, то га мје ста, не ко ли ка мје ста, дру ги јех мје ста, дру ги
јем мје сти ма, дру гим мје сти ма, та ко ви јем мје сти ма, гдје ко ји јем 
мје сти ма, не ки јем мје сти ма, сво је мје сто, ње го во мје сто. 

Ево ко јим при де ви ма Вук од ре ђу је име ни цу мје сто у свом 
Рјеч ни ку: чуд но, раз ва ље но, пра зно, од ре ђе но, окол но, раз лич но, 
го лет но, ис точ но, бре го ви то, бр до ви то, ба ро ви то, ка ме ни то, 
вој но, уско, окру гло, ози да но, глав но, за гра ђе но, стр ме но, по уз ви
ше но, ти је сно, ли је по, стр ме ни то, за гра ђе но, пи то мо, зло, ве ће, 
под вод но, скро ви то. При ме ћу је мо да је број при де ва уз име ни цу 
мје сто нео че ки ва но ма ли у од но су на уку пан број по ја вљи ва ња 
ове име ни це. Вук ни је имао на ро чи ту по тре бу да да је оп шту оце ну 
ме ста о ко ји ма је го во рио, не за ви сно од то га да ли је реч о ге о
граф ским ме сти ма или о ме сти ма у дру га чи јем зна че њу.

ИМЕНИЦА„МЈЕСТО”+ПРЕДЛОШКО-ПАДЕЖНАКОН-
СТРУКЦИЈАИЛИЗАВИСНАРЕЧЕНИЦА. Од ре ђе ња ме ста су 
обич но кон крет ни ја, у ви ду пред ло шкопа де шких кон струк ци ја 
и за ви сних ре че ни ца. Ево о ка квим то ме сти ма го во ри Вук у свом 
Рјеч ни ку: 

мје сто под тре мом; мје сто гдје су че ле и ко шни це; мје сто гдје 
би ва са јам; мје сто ђе сто ка па се; мје сто гдје је мно го шу ме исје че
но; мје сто гдје се ри ба ло ви; мје сто гдје сто ка па се; мје сто гдје 
сје да ју ко ко ши; мје сто гдје се др ва ци је па ју; мје сто гдје се ку па; 
мје сто гдје при ста ју при је хо ди; мје сто на дно сто ла; мје сто ис пред 
ку ће; мје сто гдје се сто ка зи ми др жи; мје сто гдје сун це не до пи ре; 
мје сто гдје не гри је сун це; мје сто гдје је би ло бла то; мје сто гдје се 
ри ба су ши; мје сто гдје се ба ца сме тли ште; мје сто гдје се ри ба хва
та; мје сто гдје се би је ли плат но; мје сто гдје се мом ци ме ћу ка ме на; 
мје сто плит ко у во ди; мје сто гдје во да из зе мље пи шти; мје сто код 
во де ко је во да пла ви; мје сто на врх сто ла гдје обич но стар је ши на 
сје ди; мје сто гдје има до ста хље ба; мје сто гдје сто је вра та; мје сто 
на ко ме је за Ка ра ђор ђи је ва вре ме на био ша нац; мје сто гдје го то во 
сваг да има вје тра; мје сто гдје ће се на се ли ти; мје сто у пла ни ни 
гдје не ма шу ме; мје сто у пла ни ни гдје се мо же ко си ти; мје сто гдје 
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се мо же игра ти; мје сто на га ћа ма; мје сто гдје се во да чи ни друк
чи ја не го у оста ло ме је зе ру; мје сто гдје ра сту ко при ве; мје сто украј 
ку ће гдје се у цри јеп њи под са чем хљеб пе че; мје сто гдје се обич
но сто ка зи ми хра ни; мје сто гдје во да ска че с ве ли ке ви си не; мје сто 
гдје се те о ци за тва ра ју те па су; мје сто на ко је ча руг џи је ко же из 
вар ни це ме ћу; мје сто гдје се ме ће пре ђа кад се ри ба ло ви; мје сто 
гдје је ра на за ра сла; мје сто гдје уда ра ју шта по ви ма кад их ба ца ју; 
мје сто гдје су нов ци за ко па ни; мје сто гдје је до на ше га вре ме на 
био руд ник; мје сто гдје је био ам бар; мје сто гдје ће ру ча ти; мје сто 
гдје је сад Ца ри град; мје сто гдје ће се сје но дје сти; мје сто гдје ће 
се сје но са дје сти; мје сто гдје се гра де ла ђе и во де ни це; мје сто гдје 
се на ви ја пре ђа; мје сто на во ди гдје се пре ла зи пре ко ње; мје сто у 
во ди гдје не мо же да смр зне; мје сто гдје се ко ро дио; мје сто куд су 
по са ђе не ја бу ке и кру шке; мје сто гдје је крв учи ње на; мје сто на 
гр лу брав че та гдје је за кла но; мје сто гдје се ста је но гом кад се ме ће 
ка ме на; мје сто на ко је му се што прег не; мје сто гдје уда ра ју дје ца 
кра јем од шта па кад се ба на ју; мје сто на бр ду са не ко ли ко сте ћа ка; 
мје сто гдје се са ста је ме ђа од три др жа ве; мје сто ка ме ни то у Цу
ца ма; мје сто гдје је шу ма из го ре ла па оста ла чи сти на; мје сто за 
па шу ора ћим во ло ви ма; мје сто гдје се ље ти га је го ве да; мје сто гдје 
се сто ка по ји; мје сто ви ше Кри во ђи ја гдје се са ста ју три гра ни це; 
мје сто гдје се ко ро дио и на ви као; мје сто гдје ја го де ра сту; мје сто 
гдје се пе пео про си па; мје сто гдје ко шу те и је ле ни сто је; мје сто 
пре ма сун цу; мје сто што је под стре хом; мје сто око Дри ма; мје сто 
гдје го ве да бу чу; мје сто гдје је ду ван по си јан; мје сто гдје би ва па
зар; мје сто гдје се ље ту је; мје сто гдје се но ћу је; мје сто гдје смо се 
до го во ри ли с ким да се са ста не мо; мје сто гдје се сто ка по ји; мје сто 
гдје се јаг ње ов це; мје сто гдје се пе ру ко шу ље (на во ди); мје сто гдје 
се ко око тио; мје сто и згра да гдје се про да је плат но; мје сто гдје се 
жи то про да је.

Овај спи сак раз ли чи тих ме ста и њи хо вих опи са ја сно го во ри 
о то ме ка кву лек си ку об ра ђу је Ву ков Рјеч ник и ка кав је ње гов 
кон цепт. И то је оно што оста вља по се бан ути сак – ка ко год да се 
ана ли зи ра Ву ков Рјеч ник, ко ја год ску пи на лек се ма да се из ње га 
из дво ји и об ра ди, и то по би ло ком кри те ри ју му, увек се до би ја 
ра зно вр сна а це ло ви та сли ка Ву ко вог све та, као да и нај ма њи део 
но си осо би не це ли не, баш као што зрн це пе ска има све осо би не 
го ми ле пе ска. Из овог спи ска за па жа мо Ву ков ин те рес за ру рал ни 
жи вот – за жи вот до ма ћих жи во ти ња (уз га ја ње, не го ва ње, кла ње), 
рад ње ка рак те ри стич не за жи вот на се лу – уз га ја ње сто ке, во ћа и 
по вр ћа, про да ја до ма ћих про из во да, фи зич ки по сло ви на њи ви, пра
ње оде ће, игре де це и од ра слих итд. Ја сно је и да то ни је ру рал ни 
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свет у да на шњем сми слу те ре чи, јер се ов де ко шу ље пе ру на ре ци, 
по сто је ме ста где се на ви ја пре ђа и где се гра де во де ни це, где се 
но вац за ко па ва, где се хлеб пе че под са чем, где се бе ли плат но, где 
се про да је плат но. То је сли ка јед ног жи во та ко ји да нас углав ном 
ви ше не по сто ји. Ва жан је кон такт са при ро дом, по себ но са Сун
цем и во дом, па по сто је на зи ви за ме ста где сун це не до пи ре, где 
не гре је сун це, ме сто пре ма сун цу, ме сто где је плит ко у во ди, где 
во да из зе мље пи шти, ме ста код во де ко ја во да пла ви, ме сто где се 
во да чи ни друк чи ја не го у оста ло ме је зе ру, ме сто где во да ска че 
с ве ли ке ви си не, ме сто где се пре ла зи пре ко во де, ме ста у во ди где 
она не мо же да се смр зне. Кућ ни жи вот је ве о ма ва жан и све што 
има ве зе са ку ћом: ме сто под тре мом, ме сто ис пред ку ће, ме сто 
на дно сто ла, ме сто где се ку па, ме сто на врх сто ла гдје обич но ста
ре ши на се ди, мје сто украј ку ће гдје се у цри јеп њи под са чем хљеб 
пе че итд. По ро дич ни жи вот је уре ђен на од ре ђе ни на чин и тач но 
се зна где је ко ме ме сто и где се шта ра ди. За ни мљи во је да по сто је 
на зи ви за ме ста на ко ји ма је не ка да би ло не што че га у вре ме пи
са ња Рјеч ни ка ви ше ни је би ло: ме сто где је би ло бла то, ме сто на 
ко ме је за Ка ра ђо р ђи је ва вре ме на био ша нац, ме сто где је до на ше
га вре ме на био руд ник, ме сто где је био ам бар, ме сто где је шу ма 
из го ре ла па оста ла чи сти на. Све су то за на род ва жна ме ста, чи ји 
је на зив оп стао и на кон не стан ка оно га по че му су име но ва на. У 
ве зи са жи во ти ња ма Вук нај че шће го во ри о ме сти ма у ко ји ма се 
не гу је сто ка: ме сто где сто ка па се, ме сто где се сто ка зи ми др жи, 
ме сто где се обич но сто ка зи ми хра ни, ме сто где се те о ци за тва
ра ју те па су, ме сто за па шу ора ћим во ло ви ма, ме сто где се ле ти 
га је го ве да, ме сто где се сто ка по ји, ме сто где го ве да бу чу, ме сто 
где се јаг ње ов це. По сто ји чак и на зив за „мје сто на гр лу брав че та 
гдје је за кла но”. Осим сто ке, Вук спо ми ње и дру ге жи во ти ње са 
ко ји ма је на род у стал ном кон так ту, на ро чи то ри бу: ме сто гдје су 
пче ле и ко шни це, ме сто гдје се ри ба ло ви, ме сто где се ри ба хва та, 
ме сто где ко шу те и је ле ни сто је.

ИМЕНИЦЕКОЈЕОЗНАЧАВАЈУ„МЈЕСТО”. По глед на спи
сак име ни ца чи је де фи ни ци је по чи њу име ни цом мје сто ука зу је 
на чи ње ни цу да је нај ве ћи број ових име ни ца на стао тво р бом ре чи 
и да су, оче ки ва но, нај фре квент ни ји су фик си иште и ло:

ис па ши ште – мје сто гдје сто ка па се; ло ви ште – мје сто гдје се 
ри ба ло ви; па си ште – мје сто гдје сто ка па се; сје да ло – мје сто гдје 
сје да ју ко ко ши; цје па ло – мје сто гдје се др ва ци је па ју; ку па ло – мје сто 
гдје се ку па; при стан – мје сто гдје при ста ју при је хо ди; тр ло – мје
сто гдје се сто ка зи ми др жи; ја пад – мје сто гдје сун це не до пи ре; 



62

та ло жи на – мје сто гдје не гри је сун це; бла ти ште – мје сто гдје је 
би ло бла то; та ња – мје сто гдје се ри ба су ши; ка лу жа – мје сто гдје 
се ба ца сме тли ште; бје ли ло – мје сто гдје се би је ли плат но; ме таљ
ка – мје сто гдје се мом ци ме ћу ка ме на; по лој – мје сто плит ко у 
во ди; из дан – мје сто гдје во да из зе мље пи шти; за кос – мје сто у 
пла ни ни гдје се мо же ко си ти; оба шав – мје сто на га ћа ма; пе пе љак 
– мје сто украј ку ће гдје се у цри јеп њи под са чем хлеб пе че; снос 
– што сне се во да на јед но мје сто; трав ник – за гра ђе но мје сто гдје 
се те о ци за тва ра ју те па су; стр ме ни ца – стр ме но мје сто; ба да ло 
– оно мје сто гдје уда ра ју шта по ви ма кад их ба ца ју; за ко љак – у брав
че та на гр лу оно мје сто гдје је за кла но; ба ква – оно мје сто гдје се 
ста је но гом кад се ме ће ка ме на; прег ну ти на – оно мје сто на ко је му 
се што прег не; стр мац – стр мје ни то мје сто; тро ме ђа – мје сто гдје 
се са ста је ме ђа од три др жа ве; па љи ка – мје сто гдје је шу ма из го
ре ла; во ло па ша – мје сто за па шу ора ћим во ло ви ма; су ват – мје сто 
гдје се ље ти го је го ве да; во до пој – мје сто гдје се сто ка по ји; за ви чај 
– мје сто гдје се ко ро дио и на ви као; пе пе љи њак – мје сто гдје се пе пео 
про си па; ко шут њак – мје сто (за гра ђе но) гдје ко шу те и је ле ни сто
је; под јаж је – мје сто из ме ђу ја за и ма тор ња ка; при со је – мје сто 
пре ма сун цу (а осо је је на про тив); под стреш је – мје сто што је под 
стре хом; бу ка ли ште – мје сто гдје го ве да бу чу; па за ри ште – мје сто 
гдје би ва па зар; ље ти ште – мје сто гдје се ље ту је; но ћи ште – мје
сто гдје се но ћу је; ро чи ште – мје сто гдје смо се до го во ри ли с ким 
да се са ста не мо; по ји ло – мје сто гдје се сто ка по ји; јаг њи ло – мје сто 
гдје се јаг ње ов це; пе ри ло – мје сто гдје се пе ру ко шу ље; ко ти ло – 
мје сто гдје се ко око тио; бе зи стен – мје сто и згра да гдје се про да је 
плат но.

На кра ју

У Опи су ства ри из за о став шти не Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра
џи ћа на ла зи се и спи сак ве ли ког бро ја ве на ца ко ји су са чу ва ни 
по сле пре но са ње го вих мо шти ју у Бе о град 1897. го ди не. На сва ком 
вен цу на ла зи се пе шкир и оно што пи ше на њи ма мно го го во ри о 
Ву ку, а основ на по ру ка је да Вук, у ства ри, ни је умро. Ево не ких 
нат пи са: Оцу но ве срп ске књи жев но сти Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра
џи ћу – Алек сан дар пр ви; не у мр лом Ву ку – кра љев ска Вла да; ве ли ком 
Ву ку – Ве ли ка шко ла; оцу но ве срп ске књи жев но сти – Бе о град ско 
жен ско дру штво; Бу ди те љу на ро да; Ву ку Ка ра џи ћу не у мр лом – 
се ло Тр шић са сре зом ја дран ским; на шем не у мр лом књи жев ни ку 
– Оп шти на пи рот ска; бе смрт ном Ву ку – срп ски кон зу лат у Пе шти; 
Сла ву на ро да уз нео си свог, сад при ми хва лу од на ро да свог – тр гов
ци из Срем ских Кар ло ва ца; Не у мр лом Ву ку – Срп ска пра во слав на 
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оп шти на Го спо ђин ци; Уче ња ку брат ско га на ро да – Сло ве ни ја; 
Сла ва Ву ку – Ру мља ни итд. 

За вр ши ће мо сти хо ви ма Ла зе Ко сти ћа ко је је спе вао по во дом 
ше сто не дељ ног па ра сто са Ву ку:

Да, још је жив! У груд ма нам је жив,
Из ре чи на ших и он го во ри,
Уз пе сме на ше при пев нам је он.

Др Рај на М. Дра ги ће вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за срп ски је зик са jужнословенским је зи ци ма
raj na.dra gi ce vic @fil.bg.ac.rs




